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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์
จำานวน 2 ท่านต่อบทความ และบทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ทีป่ รากฏในวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ทีเ่ ป็นวรรณกรรมของผูเ้ ขียน บรรณาธิการหรือมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ไม่จาำ เป็นต้องเห็นด้วย

ร�ค�จำ�หน่�ยเล่มละ 90 บ�ท

บทบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปี 2556 และ
ปีนเ้ี ป็นปีทด่ี ยี ง่ิ ของวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทีร่ บั การคัดเลือกเข้าสูฐ่ านข้อมูลของ TCI (Thai-Journal
Citation Index Centre) หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มที่ 1 ซึ่ง
วารสารกลุ่มนี้ คือ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และจากการประกาศค่า ThaiJournal Impact Factors สำาหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำาปี 2555 วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ได้ค่า Thai-Journal Impact Factors เท่ากับ 0.179 เป็นลำาดับที่ 26 ของประเทศ
ในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำานวน 11 เรื่อง ได้แก่ 1) นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติ
การพยาบาล 2) กลยุทธ์ในการส่งเสริมความสม่ำาเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี: การทบทวนวรรณกรรม
3) ความครอบคลุมและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
4) การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นชายฝั่งทะเล 5) การพัฒนาวิธีการจัดลำาดับงานด้วยเมตริกซ์สำาหรับ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสัง่ ทำา 6) การพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาการท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ สำาหรับนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย 7) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
8) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 9) ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) กระบวนการจัดสรรงบ
ประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และ 11) อารยธรรมแดนใต้ ตามพรลิงค์ ลังกาสุกะ ศรีวชิ ยั และ
ศรีธรรมราชมหานคร (เมืองสิบสองนักษัตร) และบทความวิชาการจำานวน 2 เรือ่ ง ได้แก่ 1) การฉีดยากลุม่ เฮพารินทีม่ นี าำ้
หนักโมเลกุลต่าำ เข้าชัน้ ใต้ผวิ หนัง : ประสบการณ์ทางการพยาบาล และ 2) ความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิต และ
กลวิธีการเผชิญปัญหา แนวทางในการจัดการกับความเครียดในการปฏิบัติงาน และปกิณกะ เรื่อง การศึกษาดูงานของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สมาพันธรัฐสวิส - สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
กองบรรณาธิการมีความภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และจะพยายาม
พัฒนาวารสาร ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านคงได้รับประโยชน์
จากบทความต่างๆ หากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้ที่ pnu_jr@hotmail.com หรือ
ผ่านทาง facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/pages/Princess-of-Naradhiwas-University-Journal/289078164437275
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